Протокол
зустрічі з роботодавцями робочої групи з акредитації освітньої програми «Врегулювання
конфліктів та медіація» кафедри соціології факультету соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського від 13.12.2019
Присутні: Кутуєв П.В., Багінський А.В., Єнін М.Н., Коломієць Т.В., Мацко-Демиденко
І.В., Панченко Л.Ф.
Запрошені: Генеральний директор ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»
(Kantar Україна) Микола Миколайович Чурилов, Генеральний директор
YMCA України Віктор Андрійович Сербулов.
Порядок денний:
ВИСТУПИЛИ: проф. Кутуєв П.В.: Шановні колеги! Вітаю всіх присутніх! Сьогодні ми
запросили наших постійних партнерів, з якими ми успішно співпрацюємо вже багато
років – Генерального директора ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (Kantar Україна)
Миколу Миколайовича Чурилова та Генерального директора YMCA України Віктора
Андрійовича Сербулова для обговорення нашої освітньо-професійної програми
«Врегулювання конфліктів та медіація» з метою покращення навчальної підготовки
наших майбутніх випускників. Маю приємність надати слово Чурилову М. М.
Чурилов М.М.: Кафедра соціології як випускова кафедра підтримує зв'язок з нашою
компанією через договір про співпрацю. Студенти кафедри соціології «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» проходять виробничу практику, мають можливість отримати дослідницькі
навички як на етапі польового етапу реалізації соціологічних проектів, так і під час
комп’ютерної обробки даних. Ознайомившись зі змістом освітньо-професійної програми
«Врегулювання конфліктів та медіація», хотіли б відзначити її актуальність для нашої
країни та потреб ринку праці. Об’єктом вивчення студентів є соціальні системи макро- та
мікрорівнів, соціополітичні, соціокультурні та соціально-економічні процеси та
структури, соціальні спільноти, а також особливості виникнення, розвитку й вирішення
конфліктів будь-якого рівня, теорія та практика медіації, особливості миротворчої
діяльності в збройних конфліктах. Перелік компетенцій, якими повинні оволодіти
студенти, що навчаються за зазначеною освітньо-професійною програмою, відповідає
сучасним потребам ринку праці. В той же час ми рекомендуємо збільшити перелік
дисциплін з методів і методології соціологічних досліджень, кількісного та якісного
аналізу. Це дало б можливість більш ефективної організації і підготовки фахівця за
спеціальністю «Соціологія», поєднанні теоретичних знань та практичних навичок
діяльності, застосовувати соціологічні теорії та методи у прикладних дослідженнях,
аналітичної і консалтингової діяльності.
Сербулов В.А.: Хочу додати, що перевагою розробленої освітньо-професійної програми є
поєднання базової соціологічної освіти з практико-орієнтованою підготовкою
спеціалістів-соціологів,
формування
у
випускників
загальнокультурних,
загальнопрофесійних і професійних компетенцій. В цілому приєднуюсь до побажань
Миколи Миколайовича Чурилова. Разом з тим, на мою думку, в освітньо-професійну
програму слід було б включити більше дисциплін, пов’язаних з медіацією, враховуючи

нову спеціалізацію, за якою буде здійснюватися підготовка соціологів. Крім того, для
кращої підготовки спеціалістів соціологів в галузі надання соціальних послуг населенню,
я б рекомендував включити дисципліни, об’єктом яких є проблеми сучасної молоді, сім’ї,
девіантної поведінки різних верств населення. Вивчення цих дисциплін допоможе в
набутті здатності впроваджувати інноваційні розробки в соціальній сфері, управляти й
координувати соціальними процесами, налагоджувати та підтримувати комунікації. Всі ці
здатності є стрижневими компетентностями щодо роботи в громадських організаціях.
В обговоренні прийняли участь: доц. Коломієць Т.В., ст. викл. Мацко-Демиденко І.В.,
проф. Панченко Л.Ф., доц. Багінський А.В.
Доц. Єнін М.Н.: Пропоную голосувати та підтримати дані пропозиції. Щодо дисциплін з
медіації, пропоную передбачити в ОПП дисципліни «Політична наука: конфліктологічний
підхід», «Теорія та практика медіації», «Медіація у професійній діяльності»,
«Моделювання та прогнозування конфліктів».
Проф. Кутуєв П.В.: Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати: хто за те, щоб
збільшити в ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація» частку дисциплін з методів і
методології соціологічних досліджень, кількісного та якісного аналізу. Додатково
запровадити в ОПП дисципліни «Політична наука: конфліктологічний підхід», «Теорія та
практика медіації», «Медіація у професійній діяльності», «Моделювання та прогнозування
конфліктів».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно
УХВАЛИЛИ: 1. Збільшити в ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація» частку
дисциплін з методів і методології соціологічних досліджень, кількісного та якісного
аналізу. 2. Додатково запровадити в ОПП дисципліни пов’язані з медіацією, зокрема,
«Політична наука: конфліктологічний підхід», «Теорія та практика медіації», «Медіація у
професійній діяльності», «Моделювання та прогнозування конфліктів».
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